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MÖTESKALENDER 2020                            

Verksamhet.     Datum.       Tid.       Lokal.                      
Årsmöte.            2020-02-18    13.00      Sveriges VVS Museum.      

Medlemsmöte.       2020-03-17    13.00      ABF- Huset, Sveavägen.      

Medlemsmöte.       2020-04-21    13.00      ABF- Huset, Sveavägen.      

Medlemsmöte.       2020-09-08    13.00      ABF- Huset, Sveavägen.     

Medlemsmöte.       2020-10-13    13.00      ABF- Huset, Sveavägen.     

Höstmöte.           2020-11-17    13.00         ABF- Huset, Sveavägen.     

Utskick V05 Vårens Studieprogram , V09 Medlemstidningen och V34                        
Hösten Studieprogram.Teaterresa Mary Poppins 3-5 november,      
Julkryssning 7-8 december. Flera resor planeras.                                                                               

Styrelsemöte.         2020-01-28    10.00        Solna Folkets Hus.                      

Styrelsemöte.          2020-02-25    10.00          Solna Folkets Hus.              

Styrelsemöte.         2020-03-31    10.00           Solna Folkets Hus.               

Styrelsekonferens. 2020-05-26    10.00            . . . . . . . . . .            

Styrelsemöte.          2020-08-18    10.00           Solna Folkets Hus.                      

Styrelsemöte.          2020-09-22    10.00           Solna Folkets Hus.                                                                             

Styrelseplanering.    2020-10-27    10.00            . . . . . . . .                                                                                                         

 



   

  BYGGNADS Stockholm 

Byggettans Uppgifter  

- Aktivt medverka för att pensionerade medlemmar 
i Byggettan organiseras i en enhetlig organisation. 

- Som fristående intresseorganisation verka för en 
solidarisk samhällsutveckling som ger ekonomisk 
och social trygghet samt sunda och friska miljöer.  

- Främja pensionärernas och medlemmarnas 
omvårdnad, kulturella intressen och 
kunskapsbehov.  

- Bedriva studier, medlemsmöten och andra 
aktiviteter i syfte att stimulera till ökade 
kunskaper och egna aktiviteter.  

BYGGNADS Stockholm, Byggettan är ansluten 
till riksorganisation och i Stockholms län. 
Riksorganisationen ska enligt stadgarna förhandla och 
överlägga med myndigheter och politiska organ för att 
påverka lagstiftning och beslut som rör pensionärerna. 
Riksorganisationen är, liksom dess lokala och regionala 
organ, partipolitiskt obundna och neutrala till religiösa 
samfund och nykterhetsorganisationer. 



Medlemmar 
Inom Byggnads Stockholm-Gotland finns ca 4 000 
pensionerade medlemmar. 

Medlemsantalet i                 Byggettan  BYGGNADS 
Stockholm var 346 vid årsskiftet 2019/2020.( 295 män 
& 51 kvinnor) Det finns således många fler som har 
möjlighet att bli medlem i vår förening. 

Medlem i                            Byggettan  kan den bli som är medlem 
i Byggnads Stockholm-Gotland och har någon form av 
pension samt dennes maka, make eller sammanboende. 

Anställda eller fd anställda på Byggnads Stockholm-
Gotland eller förbundet har också  rätt, efter 
styrelsens prövning, att bli medlem.  

Medlemsavgiften för 2020 är fastställd till 300 kronor 
per år. Är man medlem i någon annan PRO-förening och 
betalar hel avgift där är avgiften till vår förening 50 
kronor per år.                                                               
Som medlem får du tidningen PRO - Pensionären som 
kommer ut med 10 nummer per år.                                                             

Ansökan om medlemskap görs till Bernt Lundberg       
Mobil:  070-743 19 56.  Lundberg.bernt@gmail.com  eller till   
Jan Erik Jorderud  070-777 09 46. Jorderud2@gmail.com   

mailto:Lundberg.bernt@gmail.com
mailto:Jorderud2@gmail.com


Verksamhet 

Byggettan anordnar normalt 6 medlemsmöten 
varje år som vanligtvis genomförs i ABF-huset på 
Sveavägen. Mötenas innehåll varierar i takt med 
samhällsutvecklingen samt pensionärernas situation 
socialt, ekonomiskt och kulturellt. 

På mötena rapporteras vad som hänt och händer inom 
organisationen. Vi har också medverkande från en 
mängd olika organisationer som ger värdefull 
information i för medlemmarna aktuella frågor. 
Kulturinslagen är många och medlemmarna kan givetvis 
själva ta upp olika frågor som är av intresse. Mötena 
avslutas alltid med gemensamt kaffe med kaka som 
föreningen står för. Årsmötet genomförs senast 
under februari månad. Där ska medlemmarna bland 
annat ta ställning till styrelsens 
verksamhetsberättelse och välja styrelse.  

   



Styrelsen Består av sju ordinarie ledamöter och sex 

ersättare. Från och med årsmötet 2020 består styrelsen av 
följande personer: 

STYRELSEN PRO-BYGGETTAN 2020 ORG.NR 81 5201-3481 
        

Födelse-år Namn/E-post 
Gatuadress 
postadress 

Tel/mo
bil 

Ord-förande Bernt Lundberg 
Holländargatan 18, 
3 tr 

 070-743 
19 56 

1938 lundberg.bernt@gmail.com 111 60 STOCKHOLM    

Sekreterare Inger Ki 
Virebergsvägen 17 
lgh 1703 

076-309 
93 12 

1942 ingerki@spray.se 169 30 SOLNA   

Kassör Jan Erik Jorderud Murkelvägen 109 
070-777 
09 46 

1944 jorderud2@gmail.com 184 34 ÅKERSBERGA 
 

Studieorg. Kjell-Arne Kruse Vitvingevägen 17 
070-798 
46 06 

1939 kjell.kruse@telia.com 141 37 HUDDINGE 
 

Reseansv. Thore Nyman Suckunge 544 
070-454 
69 90 

1941 
thore.nyman@socildemokrat
erna.se 195 92 MÄRSTA   

Ledamot Anders Andersson Kedjevägen 8 
070-306 
65 30 

1949 
andersandersson49@gmail.c
om 126 41 HÄGERSTEN 

 
Ledamot Kenneth Hedström Trädesvägen 10 

072-544 
24 89 

1946 hedstromkenneth@telia.com 145 69 NORSBORG 
070-203 
39 11 

Ersättare Ove Carlsson Silkesborgsgatan 7 
08-751 
89 61 

1946 Ove.carls@telia.com 164 48 KISTA 
070-512 
70 74 

Ersättare Monica Henerius Jungfrudansen  4 
070-371 
42 38 

1944 monica.henerius@dillen2.se 171 56 SOLNA  
    

mailto:lundberg.bernt@gmail.com
mailto:jorderud2@gmail.com
mailto:kjell.kruse@telia.com
mailto:thore.nyman@socildemokraterna.se
mailto:thore.nyman@socildemokraterna.se
mailto:andersandersson49@gmail.com
mailto:andersandersson49@gmail.com
mailto:monica.henerius@dillen2.se


 
Ersättare 
1948 
Ersättare 
 

 
Hardy Henerius 
hardyhenerius@hotmail.com                                                 

 
Jungfrudansen   4              
171 56 SOLNA 
 

 
070-371 
42 38 

1951 
Rolf Levin 
rolf.levin@me.com 

Sveavägen 77                 
113 50      
STOCKHOLM 

 070-262 
72 44 

Ersättare Erik Nygren Tellusvägen 86 A 
0734-
176 111 

1947 nygren.erik@yahoo.se 191 47 SOLLENTUNA   

Revisor Lars Jonsson Vasavägen 59 
0732-
600 604 

1954             Brittzi.axelsson@telia.com 177 32 JÄRFÄLLA  
 
 
 Revisor 

 
Per Johansson Skillingevägen 15 

070/682 
87 75 
 

   
pelle.a.johansson@teli
a.com  192 71 SOLLENTUNA  
    
 

            BYGGNADS                 
 

    
    

Byggettans 
Arbetsutskott Bernt Lundberg,  

                            Inger Ki, Jan Erik Jorderud                             

Studieutskott Bernt Lundberg   

                            Kjell-Arne Kruse Kenneth Hedström 

 Resekommitté Thore Nyman                              

                         Anders Andersson Erik Nygren                          

                          

mailto:rolf.levin@me.com
mailto:nygren.erik@yahoo.se


 
Byggettan Stockholm  
Välkommen att bli medlem    
För många är det positivt att gå i pension. Men det kan vara ett stort steg 
att lämna sina arbetskamrater och den samvaro som finns på en 
arbetsplats. Ett sätt att fortsätta träffas och umgås är att bli medlem i         
Vi har det ganska trivsamt i vår förening med möten, resor, kulturella 
inslag och friskvård samt studieverksamhet.  Vi har även många 
aktiviteter som man kan delta i på såväl distrikts- som riksnivå.                                                                                             
Vill Du bli medlem i Byggettan. 

Har du en vän eller anhörig så kan ni anmäla Er på ett enkelt sätt. 

Du går in på www.pro.se / klick >>>                                       

Fyll i medlemsansökan, välj förening: Byggettan.                                               
Medlemsavgiften är 300 kr/år.                                                                
Är du också medlem i annan PRO-förening då är avgiften 50 kr.   

Du kan även anmäla Dig genom att kontakta någon i PRO Byggettan. 

 Välkommen som medlem hälsar Styrelsen. 

   ByggnadsByggettan Stockholm 

Ordförande:  Bernt Lundberg  STHLM   Mobil:070-743 19 56. Lundberg.bernt@gmail.com  
Sekreterare: Inger Ki             SOLNA         Mobil: 076-309 93 12  ingerki@spray.se   
Kassör: Jan Erik Jorderud   ÅKERSBERGA.Mobil: 070-777 09 46 
jorderud2@gmail.com                 

http://www.pro.se/
mailto:Lundberg.bernt@gmail.com
mailto:ingerki@spray.se
mailto:jorderud2@gmail.com


                                                             

   

s  Krav är 
för pensionärernas ekonomi, vård, 
omsorg och inflytande. 
1. Ekonomisk trygghet: Samma ekonomiska utveckling 
som andra grupper. 

 

2. Åldersdiskriminering måste bli olagligt på samhällets 
alla områden. 

 

3. Bättre användning och kontroll av läkemedel. 

 

4. Fler anpassade bostäder till rimlig kostnad. 

 

5. Sjukvård och äldreomsorg måste bättre anpassas 
för äldres behov. 

 

6. Inflytande för pensionärer genom pensionärsråd i 
alla kommuner. 



Studier                                            

 Byggettan bedriver medlemsstudier i cirkelform. 
Populära och omtyckta är våra landskapscirklar där vi 
varje år läser om ett svenskt landskap. Cirklarna 
består av tvåtimmarsträffar och cirkeln avslutas med 
en resa till det landskap man läst om.   

Mycket intressant att studera är vårt pensionssystem.   
Genom att läsa och diskutera vårt pensionssystem lär 
vi oss mycket om hur det fungerar.   

En spännande cirkel är byggnader i Stockholm i vilken 
man även besöker de platser man läser om.     

En alltid aktuell cirkel är hur vi vill ha Sverige och EU i 
framtiden. Vi är ju oerhört påverkade av vad som 
bestäms i EU.  

Friskvården får också sitt i en cirkel som vi kallar 
Förebyggande hälsovård. Den består av tre delar: 
Uppvärmning Qi Gong-Mental träning.   

Alla våra cirklar, som är kostnadsfria, genomförs i 

samarbete med     som också ordnar cirklar i Data, 
Släktforskning och Engelska mm.   

Mer information hittar du i vårt studieprogram som 
kommer ut två gånger per år. 

http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115
http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115�


Resor Styrelsen anordnar gemensamma resor för 
medlemmarna. Resorna genomförs av resekommittén 
efter förslag från medlemmarna och är mycket 
uppskattade. Utöver den traditionella julbordsresan är 
inriktningen på resorna att uppleva nya platser och 
upplevelser.                                                            

2020 3-5 november Mary Poppins till Svenska Teatern i 
Helsingfors och 10 december Julbords- kryssning..                                                                         
Ytterligare resor planeras  

                                     .    
Vi vill också gärna ha kulturella inslag i våra resor och 
brukar därför ordna teaterresor både till våra 
grannländer och även inom vårt land. 

 
Vi har ett gott samarbete med 



KÖP lotter-TRIPPELSKRAPET av    BYGGETTAN                                                

för att stödja Din förening, samtidigt som Du har chansen 
att bli MILJONÄR. 

 
 Vinst inlöses senast 28 februari 2021 

Lotteriansvarig: Rolf Levin Mobil: 070-262 72 44            

                                                                          
E-post: rolf.levin@icloud.com 

mailto:rolf.levin@icloud.com


Ekonomi   
För att PRO- Byggettan ska kunna motsvara sina 
uppgifter i förhållande till medlemmarna är det 
nödvändigt att föreningen har en god och stabil 
ekonomi.                                       
Föreningens utgifter går huvudsakligen till mötes- och 
studieverksamheten samt vissa andra kostnader som 
föreningen har för sin verksamhet. Inkomsterna utgörs 
till största delen av medlemsavgifter och bidrag från 
Byggnads Stockholm-Gotland. Som ordinarie revisorer 
verkar Pelle Johansson och Lars Jonsson. 

Föreningen disponerar ett rum på Byggnads Stockholm-
Gotland men vi har ingen speciell expeditionstid.                                       

Byggettans plusgirokonto är 87 36 02-7. 

Ordförande: Bernt Lundberg 070-743 19 56 
lundberg.bernt@gmailcom  

Sekreterare: Inger Ki 076-309 93 12 SOLNA.          
ingerki@spray.se Kassör: Jan Erik Jorderud 070-777 
09 46       jorderud2@gmail.com 

             
     

mailto:lundberg.bernt@gmailcom
mailto:ingerki@spray.se


   

Kulturprogram våren 2020Musikprogram 
Torsdag 16 april kl 18.00-20.00 -Jazz a´la carte med Zoie Finer. Ikväll serveras en 
sköndoftande blandning av jazzstandards i egna tappningar blandat med en del 
modernare klanger med låtar från t ex Sting, The Beatles och Cornelis Vreeswijk. 
Förköp 130 kr / Förköp med rotfruktssoppa 190 kr / Biljett vid dörren 160 kr. Pausfika 
ingår. Förköp säljs tom 15/4 kl 12.00. 

Föreläsningar 

Torsdag 26 mars kl 18.00-19.00 -Alakoskis romansvit om fyra generationers 
kvinnor. Susanna Alakoski berättar om sin nya mäktiga roman Bomullsängeln är en 
berättelse om flickors utsatthet, om kvinnlig vänskap och bildningstörst. Förköp 80 kr / 
Förköp med  potatis- & purjolökssoppa 150 kr / Biljett vid dörren 120 kr. Fika ingår. 
Förköp säljs tom 25/3 kl 12.00.  
Torsdag 14 maj 18.00-19.30 -Grattis Gamla Filmstaden, 100 år! Den fantastiska 
sagan om hur Råsunda för hundra år sedan blev Sveriges egna Hollywood berättas av 
Sven Åke Peterson, guide på Stiftelsen Filmstadens Kultur. Förköp 80 kr / Förköp med 
broccolisoppa 150 kr / Biljett vid dörren 120 kr. Fika ingår. Förköp 
säljs tom 13/5 kl 12.00. 
Torsdag 28 maj kl 18.00-19.30 -Wilhelm Moberg –Mannen i 
skogen 
Jens Liljestrand, kulturskribent, kritiker och författare, berättar 
levande och fängslande om en av våra mest komplexa, 
kontroversiella och storslagna kulturikoner –Vilhelm Moberg. 
Förköp 80 kr / Förköp med morotssoppa 150 kr / Biljett vid dörren 
120 kr. Fika ingår. Förköp säljs tom 27/5 kl 12.00.  
 

Solna Folkets Hus Filmklubb 
Alla är välkomna att vara medlemmar. Filmklubben ses en fredag i 
månaden med filmstart 10.00. Medlemskapet kostar 120 kr och är 
personligt. Vårens datum 17/1, 14/2, 20/3, 24/4 och 29/5. 
 

 

 



Konstprogram våren 2020 konstnärer ställer tillsammans ut under denna   

2-13 mars -LasseMaja och deckarhistorien. Utställningen inbjuder till upptäckter i 
LasseMajas värld, med nya äventyr och mysterier att lösa tillsammans med de kända 
figurerna från böckerna. Invigning 2 mars 17.00-19.00. Kom och lös mysterier i 
Konsthallen.  
19 mar-22 apr -Vårsalong. För tredje året i rad i Solna Konsthall! I Vårsalongen 
presenteras ett brett utbud som valts ut av en jury. Vernissage 19 mars 17.00-19.00. 
Vi bjuder på dryck och snacks. Alla verk är till försäljning. 

 Seniorakademins program 
Fredag 3 april kl 13.00 -Bygdefotograferna på landsbygden - Fotografi som 
folkkonst. Fotohistorikern Eva Dahlman gör ett återbesök på Seniorakademin och 
berättar denna gång om bygdefotografer på landsbygden och amatörfotografer i staden 
som har skildrat arbetsliv och fritid. 
Fredag 15 maj kl 13.00 -Demokratiska Genombrottets 100-årsjubileum. Singer-
songwritern och filosofimagistern Krister Svensson med egna sånger i Röda 
sångboken avslutar vårens Seniorakademi med kombinerad sång- och 
folkbildningsbingo.  
Biljetter till seniorakademins program säljs vid insläppet för 50 kr. Fika ingår. Förköp 
soppbiljett 65 kr, säljs tom 2 dagar innan föreläsningen i receptionen eller via hemsidan 
(gäller ej som entrébiljett). Solna Folkets Hus                  010-601 16 00 
Skytteholmsvägen 2, Solna   bokning@solnafolketshus.se 
 www.solnafolketsh 
 
 

 

VVS- Historia, 2020.                         
Plats: Archemedesväg 1 OBS: Hållplats Karlsbodavägen 

Anmälan till Rolf Levin 070-262 72 44              
 
 

mailto:bokning@solnafolketshus.se
http://www.solnafolketsh/


Byggnads 
Stockholm-Gotland 

                           Välkomna till kurs 

            Anmälan till 

        BYGGNADS           

                           Byggettan Stockholm 

           Studieutskottet   
            Kenneth Hedström 072-544 24 89                                     

                    Kjell-Arne Kruse    070-708 46 06 

                  Bernt Lundberg      070-743 19 56  

För att komma in på PRO Byggettans hemsida, sök probyggettan 
”klick” så är ni på PRO Byggettans hemsida. 

                     

  Byggettan  Stockholm 



 

                                                           

 

 

 


